
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.3 Departamentul DISCIPLINE TEORETICE 

1.4 Domeniul de studii EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ  /  

Profesor de educaţie fizică/ antrenor/ kinetoterapeut 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

ISTORIA EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector.univ.dr. MOŞNEAG HOREA 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / 

LP 

Lector.univ.dr. MOŞNEAG HOREA 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

DSSPM 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 2 curs 2 2 seminar 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 14 curs 28 21 seminar 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat - 

Examinări/Colocviu  2 

Alte activităţi:  - 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 56 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 
 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie 



6. Competenţele specifice acumulate 
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●Cunoasterea si utilizarea adecvata a principalelor notiuni specifice analizei din perspectiva 

istorica a evolutiei activitatilor fizice si sportive pe plan mondial si national. 

●Explicarea si interpretarea aparitiei si dezvoltarii activitatiilor sportive, educatiei fizice, a 

conceptiilor care au stat la baza evolutiilor lor dea lungul istoriei omenirii in corelatie cu evolutia 

istorica generala a societatii umane . 

●Initierea in practica cercetarii cu caracter istoric a fenomenelor specifice domeniului.  

●Promovarea unui sistem de valori culturale si morale. 

●Valorificarea optima si creativa a propriului potential. 

-Competenţe de comunicare – relaţionare: 

- să folosească limbaj de specialitate 

-Referate 

-Capacitatea de a intelege si interpreta fenomene istorice specifice 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 
Obiectul, izvoarele şi metodele de cercetare ale istoriei culturii 

fizice.  
Curs interactiv 2 ore 

Evoluţia biologică şi socială a omului, originea exerciţiilor fizice, 

forme de practicare ale exerciţiilor fizice la populaţiile primitive. 
Curs interactiv 2 ore 

Exerciţiile fizice practicate în perioada de început a antichităţii de 
populaţiile din Egipt, India, China, Japonia. 

Curs interactiv 2 ore 

Educaţia fizică în Grecia antică în perioada preelenică şi în 

perioada clasică (concepţia greacă despre educaţie, instituţiile şi 

procesul de educaţie, gimnastica, orchestrica, agonistica, Jocurile 

Olimpice antice, etapele înfloririi şi declinului educaţiei fizice în 

Grecia antică). 

Curs interactiv 3 ore 

Educaţia fizică în Roma antică (perioada Republicii şi perioada 

Imperiului). 
Curs interactiv 3ore 

Educaţia fizică în Evul Mediu (perioada de început şi perioada 

clasică). 
Curs interactiv 2 ore 

Concepţiile despre educaţie în perioada Renaşterii (umaniştii), 

reprezentanţii pedagogiei realiste şi raţionaliste (J.A. Komenski, 

J. Locke, J.J. Rousseau) curentul filantropist şi reintroducerea 

educaţiei fizice în şcoală (J. Basedow, C. Salzman, J. Guts-Muts, 

Curs interactiv 2 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Formarea unui sistem de cunoştinţe de specialitate, dezvoltarea 

capacităţii de a analiza şi sintetiza informaţiile cu caracter istoric 

referitoare la domeniul culturii fizice. 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

- 



G. Vieth, Pestalozzi) 

Sistemele naţionale de educaţie fizică din secolele al XVIII-lea şi 

al XlX-lea: sistemul francez, elveţian, german, danez, suedez, 

englez. 

Curs interactiv 3 ore 

Restaurarea Jocurilor Olimpice Moderne. Ediţiile J.O de vară - 

1896-2000. 
Curs interactiv 3 ore 

Exerciţiile fizice practicate pe teritoriul ţării noastre în antichitate 

şi perioada Evului mediu. 
Curs interactiv 2 ore 

Începuturile educaţiei fizice şcolare şi universitare în Romania. Curs interactiv 2 ore 
Formele de organizare şi de conducere a activităţii Curs interactiv 2 ore 

  Total 28 ore 

Bibliografie 

●Rusu, Flavia, 2004, Educaţia fizică şi sportul de la origini la Jocurile Olimpice modeme. Editura Napoca Star, Cluj-Napoca 

●Rusu, Flavia - Istoria EFS - curs (http://www.sport.ubb.cluj .ro) 

● * * * * *  1980, Anthichitatea greco-romană despre sport (antologie) - Editura Sport Turism, Bucureşti 

● Mosneag, Horea, 2010, Suport de curs  

●Kiriţescu, C-tin, (1964), Palestrica, Editura U.C.F.S., Bucureşti 

 

8.2 Seminar / LP Metode de predare Observaţii 
Exerciţiile fizice practicate în antichitate  Explicaţie, demonstraţie, 

repetare 

2 ore 

Educaţia fizică în Evul Mediu (perioada de început şi perioada 

clasică).  

Explicaţie, demonstraţie, 

repetare 

2 ore 

Sistemele naţionale de educaţie fizică din secolele al XVIII-lea şi 

al XlX-lea: sistemul francez, elveţian, german, danez, suedez, 

englez. 

Explicaţie, demonstraţie, 

repetare 

2 ore 

Restaurarea Jocurilor Olimpice Moderne. Ediţiile J.O de vară - 

1896-2000. 

Explicaţie, demonstraţie, 

repetare 

2 ore 

Exerciţiile fizice practicate pe teritoriul ţării noastre în antichitate 

şi perioada Evului mediu. 

Explicaţie, demonstraţie, 

repetare 

2 ore 

Începuturile educaţiei fizice şcolare şi universitare în Romania. 
 

Explicaţie, demonstraţie, 
repetare 

2 ore 

Formele de organizare şi de conducere a activităţii Explicaţie, demonstraţie, 

repetare 

2 ore 

  Total 14 ore 

 

 

 

Bibliografie  

●Rusu, Flavia, 2004, Educaţia fizică şi sportul de la origini la Jocurile Olimpice modeme. Editura Napoca Star, Cluj-Napoca 

●Rusu, Flavia - Istoria EFS - curs (http://www.sport.ubb.cluj .ro) 

● * * * * *  1980, Anthichitatea greco-romană despre sport (antologie) - Editura Sport Turism, Bucureşti 

● Mosneag, Horea, 2010, Suport de curs  

●Kiriţescu, C-tin, (1964), Palestrica, Editura U.C.F.S., Bucureşti 

1.  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

         Conţinutul disciplinei este coroborat aşteptările reprezentanţilor comunităţii, a asociaţiilor profesionale 

şi angajatorilor (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Cluburi Sportive Şcolare, Licee şi Şcoli generale) respectând 

cerinţele programei şcolare din învăţământul preuniversitar. 

 

 

 

http://www.sport.ubb.cluj/
http://www.sport.ubb.cluj/


10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

 

 

10.4 Curs 

Explicarea corectă a con-

ceptelor şi noţiunilor spe-

cifice istoriei EF 

Evaluare scrisă 40% 

Cunoaşterea şi prezentarea 

principalelor noţiuni 

istorice 

Evaluare scrisă 30% 

10.5 Seminar/LP Prezentarea a doua referate Evaluare scrisa 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

         Cunoaşterea şi aplicarea mijloacelor de rezolvare a obiectivelor instructiv-educative a disciplinei 

 

 

Semnătura titularului de curs şi seminarii 

Lector.univ.dr. MOŞNEAG HOREA 

 

Semnătura directorului de departament 

Prof.univ.dr. CIOCOI-Pop D.  RAREŞ 

 


